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Ohje potilaalle näytteenoton jälkeen 

Palaa näytteenoton jälkeen omaa kyytiä käyttäen suoraan kotiin: älä käytä julkista liikennettä. Mikäli joudut 
käyttämään taksia, kerro taksia tilatessasi palaavasi koronanäytteenotosta. Pysy kotona näytevastauksen 
saapumiseen asti. Kotiin ei saa tänä aikana tulla oman taloutesi ulkopuolisia ihmisiä: hoida välttämättömät 
yhteydenotot sukulaisiin, ystäviin, työpaikalle tai kouluun puhelimitse tai sähköpostilla.  

Pyydämme sinua täyttämään tartunnanjäljityskyselyn osoitteessa OmaTays.fi jo ennen tuloksen 
saapumista. Kirjautumiseen tarvitset pankkitunnukset, mobiiliavaimen tai vastaavan vahvan tunnistautumisen. 
Tartunnanjäljityskyselyn löydät kohdasta ”Kyselyt”. Päivitäthän samalla yhteystietosi. Kyselyyn vastaaminen 
nopeuttaa ja tehostaa tartunnan- ja kontaktinjäljitystyötämme.  

Kun tulos valmistuu, se ilmoitetaan sinulle Fimlabista tekstiviestitse. Tällöin löydät tuloksen myös OmaKannasta. 
Tuloksen valmistumiseen menee yleensä noin 1-3 pv, ruuhka-aikoina tuloksen saapuminen voi viedä päivän tai pari 
kauemmin. 

Tulos CV19Nh NEG tarkoittaa, että näytteessä ei todettu koronavirusta. Et sairasta tällä tällä hetkellä 
koronainfektiota. Mikäli sinulle on tehty altistumisen vuoksi virallinen karanteenipäätös, se ei purkaudu. 
Tartunnanjäljityskyselyt jäävät talteen OmaTaysiin – voit päivittää ne myöhemmin, mikäli sinusta otetaan uusi näyte. 

Tulos CV19Nh POS tarkoittaa, että näytteessä on todettu koronavirusta (Covid19). Pysy kotona ja odota 
lääkärin yhteydenottoa puhelimitse. Lääkäri käy tartunnanjäljityskyselyn kanssasi läpi, kysyy lisätietoja ja antaa jatko-
ohjeet. Kun tulos on positiivinen, myös perheenjäsenesi jäävät kotiin.  

Mikäli vointisi heikkenee tulosta odottaessa, soita tarvittaessa Pirten neuvontapuhelimeen 044 4270499 tai Taysin 
koronaneuvontanumeroon 03 311 65333.  

Muistathan noudattaa hyvää käsi- ja yskimishygienaa: 

Käsihygienia 

- Pese kätesi usein, erityisesti ennen ruokailua ja WC-käynnin jälkeen
- Pese kädet aina saippualla ja vedellä tai käytä käsidesinfektioainetta
- Käytä talouspaperia käsien kuivaamiseen

Yskimishygienia 

- Älä yski ketään päin
- Yski, aivasta ja niistä aina tiiviisti kertakäyttöiseen nenäliinaan
- Ellei sinulla ole nenäliinaa tai et ehdi ottaa sitä esille, yski tai aivasta puserosi hihan yläosaan. Älä yski käsiin!
- Laita nenäliina heti jäteastiaan. Älä koskaan laita nenäliinaa taskuusi!
- Pese kätesi vedellä ja saippualla tai käsidesinfektioaineella heti yskimisen jälkeen


